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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 13.02.2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Warszawie

KO A 2546/Ni/15

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Działając na podstawie art. 37 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej:

k.p.a.),  Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym celem działania  jest  ochrona zwierząt,  wzywa Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w

Warszawie  (zwane  dalej:  SKO)  do  usunięcia  naruszenia  prawa,  poprzez  rozpatrzenie  wniosku

Stowarzyszenia z dnia 16.11.2015 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją SKO z dnia

14.10.2015 r., sygn. KO A 2546/Ni/15.

W  dnia  11.08.2015  r. Stowarzyszenie  złożyło  do  SKO,  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy

Jabłonna, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o stwierdzenie w części nieważności decyzji Nr

65/2015  Wójta  Gminy  Jabłonna  z  dnia  04.05.2015  r.,  zezwalającej  Fundacji  „Schronisko  dla

bezdomnych zwierząt  w Józefowie”  z/s  w Józefowie,  na  prowadzenie  schroniska  dla  bezdomnych

zwierząt - z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa.

W dniu  31.08.2015 r. SKO pismem znak: KO A 2546/Ni/15 zawiadomiło wnioskodawcę  o

wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiotowej sprawie,  po czym w dniu  14.10.2015 r. decyzją

znak:  KO  A  2546/Ni/15  odmówiło  stwierdzenia  w  części  nieważności  decyzji  zezwalającej  na

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie.
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W dniu 16.11.2015 r. Stowarzyszenie złożyło do SKO wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po  upływie  8  miesięcy  bez  responsu  ze  strony  SKO,  w dniu  11.07.2016  r. Stowarzyszenie

wystąpiło do SKO z zapytaniem nt biegu sprawy sygn. KO A 2546/Ni/15, jednakże zapytanie to do

dzisiaj pozostało bez odpowiedzi.

Do  dnia  złożenia  wezwania  wnioskodawca  nie  uzyskał  rozstrzygnięcia  w  sprawie  (a

przynajmniej żadna informacja na ten temat do niego nie napłynęła), gdy tymczasem czas jałowego

biegu postępowania (15 miesięcy) rażąco przekroczył  terminy przewidziane art.  35 k.p.a.  Wezwanie

niniejsze jest więc konieczne i usprawiedliwione.
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